
 

   

 

Jednodenní mezinárodní šachový turnaj 
  Memoriál je součástí Grand Prix ŠSOK v rapid šachu mládeže. 

 

Termín:  sobota 03.09.2022 

Místo:  Městský úřad - budova IPOS - společenský sál, Karla Čapka 1147/10, Jeseník 

GPS: 50.2269817N, 17.2120028E 

Skupiny:  OPEN - otevřený mezinárodní šachový turnaj bez rozdílu věku 

A - kategorie H+D 10 - 2013 a mladší 

B - kategorie H+D 12 - 2011, 2012 

C - kategorie H+D 14 - 2009, 2010 

 Skupiny A, B, C jsou otevřeny pouze hráčům registrovaným v ŠSOK a jsou hrány 

jako Grand Prix ŠSOK v rapid šachu mládeže. Kategorie D - H+D 18 - 2005 až 2008 

bude součástí skupiny OPEN a je určena také pouze hráčům registrovaným v ŠSOK.  

Hrací systém:   švýcarský na 9 kol, tempem 2 x 12 min. + 3 sek./tah s čekací dobou 12 minut 

Pomocné hodnocení při rovnosti bodů: při shodném počtu bodů rozhoduje 

o pořadí vzájemná partie, Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším 

bodovým ziskem, Buchholz, Sonneborn-Bergerův systém a los.  

Pravidla: Hraje se podle Pravidel šachu FIDE, s použitím přílohy A pro rapid šach. 

Nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie je 

prohraná po dokončení druhého a u kategorie A po dokončení třetího 

nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii.  

Výsledky budou započteny na LOK v rapid šachu a OPEN na FIDE rapid ELO. 

Časový program: 09:45 - 10:15     prezence                                                         

   10:30 - 15:30     1. až 9. kolo      

   15:30 - 16:00     předpokládané zakončení s vyhlášením výsledků 

Ředitel turnaje:  Pavel Koriťák       775 246 471            pav.kor@seznam.cz  

Hlavní rozhodčí: Radomír Kolář 

Rozhodčí:  Dominika Tschuliková, Martin Valíček, Pavel Koriťák 

Ceny:  OPEN:    1. místo - 3.000 Kč    2. místo - 2.000 Kč    3. místo - 1.000 Kč  

                 nejlepší žena - 500 Kč   nejlepší senior (1957 a st.) - 500 Kč                                                      

                            skokan turnaje (nasazení & pořadí) - 500 Kč  

 

kategorie A, B, C, D Grand Prix ŠSOK:  Nejlepší tři hráči a nejlepší tři dívky každé 

kategorie obdrží poháry, diplomy a medaile. Všichni hráči obdrží věcnou cenu. 

https://mapy.cz/s/mozuvogaru


Startovné:  100 Kč v termínu přihlášení hráči registrovaní v ŠSOK, 150 Kč ostatní 

Přihlášky:  do 1.9.2022 telefonicky nebo na email ředitele turnaje. V přihlášce uveďte příjmení, 

jméno, rok narození a klub nebo bydliště pro neregistrované. 

Seznam přihlášených naleznete v odkaze zde - https://chess-results.com/tnr652137.aspx?lan=5 

Občerstvení: Během turnaje nebude přestávka na oběd, ale po celou dobu turnaje bude v prostorech 

hrací místnosti otevřen bufet, kde si budete moci koupit tyto nápoje a jídlo: 

- obložený chlebíček  20,-Kč  - minerálka 0,5l  15,-Kč   

- toast (sýr, šunka, kečup) 20,-Kč  - kofola, Coca-Cola 0,5l 15,-Kč   

- párek v rohlíku   20,-Kč  - džus (pomer., jablko) 0,5l 25,-Kč 

- párek s pečivem  20,-Kč  - Birell, Šerák láhev 0,5l 20,-Kč 

- klobása s pečivem  50,-Kč  - Plzeň láhev 0,5l  30,-Kč 

- hovězí guláš s pečivem        90,-Kč  - káva, čaj   20,-Kč 

Doprava:  parkoviště před budovou městského úřadu IPOS, GPS: 50.2268922N, 17.2107153E

 z autobusové nádraží 300 m,       5 min., z vlakového nádraží 1,6 km,       20 min.   

Upozornění:  Za děti zodpovídá po celou dobu turnaje doprovod starší 18 let. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic, případně turnaj zrušit! 
   

Na Vaši účast se těší 

 

 

 
 

          Pořadatel tří mezinárodních turnajů: 

 

 

 

 

 

 

Na realizaci 4. ročníku Memoriálu Svatopluka Hastíka finančně přispívá: 

03.09.2022 

http://www.jesenik.org
https://chess-results.com/tnr652137.aspx?lan=5
https://mapy.cz/s/comuzeleru
https://mapy.cz/s/comuzeleru

